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 كدوا مجعة  خطبه

     ے   ڇڱ  حَمْدًاٱ  ٻ  

 ،ٴۇ  ۋ  ۋچ   ٺ   ڻ  ڳٻ  ٻ    ڦ

ائ   ڭجَحَدَۓ  وَإِرْغَامًابِرُبُوبِيَّتِهِِإْقَراًرا

پَسي ُِّدمُحَمَّدًاَسي َِّدنــَاپ    ڦ 

ءَالِهِ وَصَحْبِهِڇ  ٿ  َسي ِّد نــَاڳ  وَسَلَّمَک  صَلَّى

ک  بِنَظَرٍ وَأُذُنٌڳ     تََّصَلْت اَما 

ڑں  ہ       ہ     ۆ     ۇفَيَاحئ  ٺ  

َوَزَجَرڳ  ۀ    ۋ   نـَْتُهوااَو
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، ايغتله بهاوا دنيا اين اداله متفت تومفغن هاللَّواهاي همبا 

بنر متفت يغ ككل -جواله سبنر خريةااونتوق مسنتارا. 

الماث. اوليه ايت ماريله كيت برتقوى كفد -اونتوق سالما

اونتوق مندافتكن كبهاضياءن سرتا مثالمتكن ديري  هاللَّ

دامل سورة اأَلْحَزاْب  فرمانبر هاللَّدرفد سيقساءن ايف نراك. 

 :56ايات 

 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  

 (56األحزَاب:) ڇچ  چ  ڇ  ڇ  

 

دان مالئكتث برصلوات   هاللَّسسوغضوهث برمقصود: "

 )حممد نيب )ممربي سضاال فغحرمنت دان كباءيقن( كفد

تله صلوابر ميان،ا، واهاي اورغ يغ بر(عليه وسلم هاللَّصلى 

 فغحرمنت دغن سجهرتا سالم اوخفكنله سرتاكامو كفدث 

 ."سفنوهث يغ

 

 َصل ِّ َوَسل ِّْم َعَلى َسي ِّد َنا ُمَحمٍَّد للَُّهمَّ ا

 َوَعَلى آل  َسي ِّد َنا َوَمْواَلَنا ُمَحمٍَّد
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 هاللَّسبحانه وتعاىل، مسوضـ  هاللَّماريله كيت برموهون كفد 

ياءيت  عليه وسلم هاللَّصلى  هاللَّرسول  ٢خليفه ضاءييمر

َنا ُعَمَر اْبِن َعْنُه، َسي ُِّد اللَُّه َرض َيَنا َأُبو َبْكٍر الص ِّد ِّيق َسي ُِّد

 اللَُّهَعفَّاْن َرض َي اْبِن  ُعْثَمان َنا َعْنُه، َسي ُِّد اللَُّه اْلَخطَّاْب َرض َي

َعْنُه، دان  اللَُّه َرض َيَنا َعل يِِّ اْبِن َأب ي َطال ْب َعْنُه دان َسي ُِّد

يغ مها  هاللَّبرجواغ منضقن اضام  ٢بضيندا يغ سام ٢صحابة

 اللَُّه َعْنُهْم. َرض َيين سوخي ا

 

د باف سودارا جوجنوغن كيت َسي ُِّدَنا َحْمَزة كف سرتوسث

بضيندا  ٢َعْنُهَما، خوخوندا اللَُّه َرض َيَنا َعبَّاْس دان َسي ُِّد

 ٢َعْنُهَما، فوتري اللَُّه َرض َيَنا ُحَسْين َسي ُِّدَنا َحَسْن دان َسي ُِّد

 اللَُّه َرض َيالءينث -الزَّْهَراْء دان الءين َفاط َمُةا بضيندا َسي َِّدُتَن

َنا َعائ َشة دان ، َسي َِّدُتَخد ْيَجةَنا بضيندا َسي َِّدُت ٢َعْنُهنَّ، اسرتي

َعْنُهنَّ. كفد سكليان كلوارضـ،  اللَُّه َرض َيالءينث -الءين

اللَُّه َعْنُهْم دان يغ  َرض َيصحابة  ٢، فغيكوت٢صحابة

منوروتي مريك ايت دري مساس كسماس هيغضـ هاري 

قيامة.

 ۀ ڃ   ەئ      ڈ

    ٿ َو  ھأَلْحَيااۀ  ہ     
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، امفونكنله سكلني قوم مسلمني دان مسلمات، هاللَّ يا

، سامأدا يغ ماسيه هيدوف اتاو فون مناتمنني دان 

  .يغ تله منيغضل دنيا

 

فليهاراكنله عقيده كامي، يغ برلندسكن عقيده اهل  ،هاللَّيا 

 ن اأَلَشاع َرْة دان َاْلَماُتِرْيد يَّْة.َرْيل السنه واجلماعه، َأ

 

 لهافا سالمتكنله دان جاوهي ،ليندوغي ،فليهارا هاللَّ يا

 كلوارض ،كامي كتورونن ذورية ،اين كامي ديري كرياث

 باال جوا اف درفد كسلوروهنث إسالم اومت دان كامي

 ،بهاي مارا سضاال ،فثاكيت دان وابق ،بنخان دان

  .كبوروقن دان كسوسهن

 

كورنياكن كمولياءن دان كسجهرتاءن كفد مريك  ،هاللَّ يا

 ٢هرتاث كجالنمو سفرتي فمباير منفقهكنيغ برجهاد دان 

  دان سأومفاماث. ٢قفزكاة، فو

 

كسجهرتاءن دان هدايه، كقواتن، توفيقكورنياكنله  ،هاللَّيا 

ث، راجا-نضارا إسالم دان راج ٢دان فرتولوغن كفد كتوا

 صث كفد:خا
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 وْمُحْرَماْل ِنْبا  يْماه َرْبِإ اْنَطْلسُّلَاَعْبَدَك اْلَحاِرَس ل َشِريَعت ْك، 

يغ دفرتوان باضي نضري دان  سلطان، ْرَدْنَكْسِإ اْنَطْلسُّلَا

 جاجهن تعلوق جوهر َداُراْلَتْعظ ْيم.

 

 يْسِرْداِ اْنَطْلُس وْمُحْرَمْلاَ بنت َزار يْث ُصوف َياْه راجكفد 

 اْنَطْلُس ِنْبا  يْلاع َمْسإِ ُتْنُكو ، فرمايسوري جوهر، كفدْهاَش

  بسر خيء فواندان  جوهر تنكو مهكوت ،يْماه َرْبِإ

 دراج ٢بتقرا ،تريثوف دان ٢فوترا فدوك بنت بوستمام،

 .سكالني ترعي دان

 

َوُمْبَتد ع ى  ْلَكَفَرَةٱ ْخُذل ٱَو ْلُمْسل م ْيَنٱإِلْساَلَم َوٱللَُّهمَّ َأع زَّ ٱ

َفر ِّْج   للَُّهمَّٱَوُكلَّ َمْن ُهَو َعُدوٌّ ّلل د ِّيِن ْلُمْشِرك ْيَنٱلسَّي َئة  َوٱ

ْلَمد ين نَي، َوَأْحس ْن ا  َعن  لدَّْيَناْقض  اْلُمْسل م نَي، َواُهُموَم 

ْلَبَلَد َءام ًنا مُّْطَمئ نًّا رَّخ يًّا اَهَذا  ْجَعْلاْلَمْسُجون نَي، َواَخاَلَص 

 خ ْلَناْدَأللَُّهمَّ ٱ ْلَعاَلم ْيَنٱَياَربَّ ْسل م نَي، َءام نَي ْلُماَوَسائ َر ب اَلد  

 َياَغفَّاُرَياَعِزْيُز  أَلْبَراِرٱْلَجنََّة َمَع ٱ اَوُفُرْوعَََنُصْوَلَنا ُأَوُذرِِّيَّات َنا َو

 ْلَعاَلم ْيَن.ٱَياَربَّ 
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ھ      ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ

پ  پ   پ   پ  ڀ  ڀ  ، ے  ے

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ڀ

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ، ٹ  ٹ  

 پ  پ  پ  پَو  ،  ۉ  ې  ې  ې
 

ڇ  ڇ    چ  چ  چ  ڇ   ڇۇ  ۆ

  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ

   ۉڃ  فَاذْكُرُواڈ  ژ  ژ

وئ    ، ائ   ائ  ەئ يَزِدْكُمْنِعَمِهِ  ڳشْكُرُوهُٱوََيْذُكْرُكْم

وئ   ۇئ  ۇئ
 

   ڱ  أَقِمِ 

 


